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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně africko-euroasijských druhů 
stěhovavého vodního ptactva Evropským společenstvím
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2004)531)1,

– s ohledem na Dohodu o ochraně africko-eurasijských druhů stěhovavého vodního ptactva, 

– s ohledem na čl. 175 odst. 1 a čl. 300 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o ES, 

– s ohledem na článek 300 odst. 3 prvního pododstavce smlouvy ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0048/2005), 

– s ohledem na článek 51 jednacího a článek 83 podst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0000/2005),

1. schválil pozměněný návrh rozhodnutí Rady a odhlasoval, že smlouva bude uzavřena;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal stanovisko Parlamentu Radě, Komisi a vládám a 
parlamentům členských států.

Znění navržené Radou Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Úvod, právní základ

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 
prvním pododstavcem první větou a s 
čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této 
smlouvy,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 
prvním pododstavcem první větou a s 
čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem a na 
čl. 300 odst. 4 této smlouvy,

Odůvodnění

Ermächtigung der Kommission gemäss Artikel 3 des Beschlusses.

  
1 Úř. věst. C  , 23.3.2005, s. xxx.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5 a (nový)

(5a)Stěhovaví vodní ptáci tvoří 
významnou součást biologické 
rozmanitosti v celosvětovém měřítku a je 
nutné je zachovat pro budoucí generace v 
souladu s Dohodou o biologické 
rozmanitosti z roku 1992.

Odůvodnění

Die Übereinkunft ist auch als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu sehen.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(7a) Pokud Komise jménem Společenství  
a v rámci jejích pravomocí jedná o 
změnách akčního plánu, měla by 
zohlednit zejména ochranná opatření 
uvedená v článku III  dohody.

Odůvodnění

Dies ist vorgesehen in Artikel IV Absatz 3 der Übereinkunft und von der Kommission zu 
berücksichtigen, wenn sie Änderungen des Aktionsplans aushandelt.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3

Komise se zmocňuje tímto ke sjednávání a
ke schvalování jménem Společenství 
jakýchkoli změn akčního plánu podle 
článku IV dohody a jakýchkoli změn 
k této dohodě podle článku X dohody. 
Komise by měla při vedení těchto jednání
konzultovat zvláštní výbor určený Radou. 
To by mělo zajistit, že rozhodnutí přijatá 
na základě dohody jsou v souladu s 
právními předpisy Společenství a cíli 
jejích politik.

Vzhledem k oblastem, které spadají do 
pravomocí Komise, Komise se zmocňuje 
ke sjednávání a schvalování změn přílohy
dohody, které jsou přijaty podle článku X 
odst. 5 dohody jménem Společenství. 

Při provádění tohoto úkolu by Komisi měl 
být nápomocen zvláštní výbor určený 
Radou. 

Pokud změna příloh dohody nebude 
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provedena do devadesáti dnů od jejího 
přijetí Konferencí smluvních stran do 
příslušných právních předpisů 
Společenství, Komise učiní výhradu ve 
vztahu k dotyčné změně prostřednictvím 
písemného oznámení podle čl. X odst. 6, 
které zašle pověřené osobě. Pokud změna 
bude následně provedena, Komise 
neprodleně oznámení stáhne . 

Odůvodnění

Die Verhandlungsermächtigung der Kommission sollte auf die Anhänge der Übereinkunft 
beschränkt sein. Gleichwohl ist es angebracht, der Kommission die Ausübung des 
Vorbehaltsrechts nach Artikel X Absatz 6 der Übereinkunft zu übertragen.
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ODŮVODNĚNÍ

1) Hintergrund

Der vorgelegte Ratsbeschluss sieht die Schliessung der Übereinkunft zur Erhaltung der 
afrikanisch-eurasiatischen ziehenden Wasservögel ('AEWA') durch die Europäische 
Gemeinschaft vor. Diese Übereinkunft war am 1. September 1997 von der Gemeinschaft 
unterzeichnet worden und trat am 1. November 1999 in Kraft.
Bei der Übereinkunft handelt es sich um eines der nach Artikel IV des Bonner 
Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten vorgesehenen 
Abkommen, die zum Schutz wandernder Arten in ungünstiger Erhaltungssituation zu 
schließen sind.

Das AEWA schützt 235 Vogelarten, die auf die Sumpfgebiete insbesondere in Afrika und 
Eurasien ökologisch angewiesen sind. Die Übereinkunft fordert vor allem koordinierte 
Maßnahmen zur Erreichung und Beibehaltung eines günstigen Erhaltungsstatus der 
Wasservogelarten, die afrikanisch-eurasiatische Zugkorridore benutzen. Im Anhang III 
(Aktionsplan) sind die Maßnahmen angegeben, welche die Vertragsparteien in 
Übereinstimmung mit den in Artikel III der Übereinkunft angegebenen allgemeinen 
Erhaltungsmaßnahmen für vorrangige Arten zu ergreifen haben.

2) Inhalt des Kommissionsvorschlages 

Die Kommission schlägt vor, die Übereinkunft im Namen der Gemeinschaft zu genehmigen 
und den Präsidenten des Rates zur Niederlegung der Genehmigungsurkunde zu ermächtigen.
Die Kommission wird mit der Aushandlung möglicher Änderungen des Aktionsplans sowie 
aller nach Artikel 10 der Übereinkunft möglichen Änderungen beauftragt.

3) Stellungnahme des Berichterstatters

Der Berichterstatter sieht den Abschluss der Übereinkunft als wichtigen Schritt zur Erhaltung 
der wandernden wild lebenden Tierarten an und ist der Ansicht, dass die Übereinkunft 
bestehende Gemeinschaftsgesetzgebung ergänzt.
Er bedauert, dass es der Gemeinschaft nach der Neuterminierung der Dritten Sitzung der 
Vertragsstaaten (MOP-3) in Dakar, Senegal, nicht möglich sein wird, rechtzeitig zu dieser 
Sitzung Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Überdies hält der Berichterstatter das Verhandlungsmandat der Kommission (Artikel 3) für zu 
weitgehend. Es ist nicht angemessen, die Kommission zur Aushandlung jedweder Änderung 
der Übereinkunft zu ermächtigen. Die Verhandlungsermächtigung sollte vielmehr - wie 
üblicherweise bei internationalen Übereinkommen - auf die Anhänge der Übereinkunft
(d.h. Änderungen nach Artikel 10 Absatz 5) beschränkt sein.
Das Recht, einen Vorbehalt gegen eine Änderung nach Artikel 10 Absatz 5 einzuräumen, 
sollte der Praktikabilität und Effizienz halber der Kommission übertragen werden.
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